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ESTIL CSE 

 Mitjançant l'estudi d'aquest tema aprendràs a gestionar adequadament la teua 

bibliografia adquirint una sèrie de competències que et permetran:  

 Actuar de manera responsable, ètica i legal en l'ús de la informació emprada per a 

fer un treball acadèmic. 

 Identificar correctament i elaborar les cites bibliogràfiques corresponents a diferents 

tipus de documents d'acord amb un sistema normalitzat. 

 Aprendre a utilitzar correctament els sistemes de citació en el text dels documents 

emprats per a fer un treball acadèmic. 

 Elaborar correctament la llista de referències final. 

 

COMO EVITAR EL PLAGI: ELABORACIÓ DE CITES Y REFERÈNCIES 

BIBLIOGRÀFIQUES 

A l’hora de fer un treball acadèmic és fonamental identificar-hi clarament quines 

idees o dades han sigut preses d'altres fonts i quines són realment producte de l'autor o 

autora del treball. Aquest tema t'ensenyarà a fer un ús ètic de la informació i evitar 

qualsevol tipus de plagi. 

Quan s'usen les paraules o idees d'una altra persona sense esmentar-la, es comet un 

tipus de robatori denominat plagi. 

A Espanya els drets d'autoria estan protegits per la Llei de Propietat Intel·lectual. 

Pots consultar més informació sobre el plagi i els drets d'autoria en la web sobre la 

Propietat Intel·lectual elaborada per la Biblioteca. 

 

El plagi pot consistir a presentar com a propi un document elaborat per 

una altra persona, però també és plagi copiar o parafrasejar idees o 

textos d'altres fonts i incloure-les en un treball propi sense indicar qui 

n’és el vertader autor o autora. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-11404
https://biblioteca.ua.es/va/propiedad-intelectual/biblioteca-propietat-intel-lectual.html
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Citar correctament les fonts consultades per a l'elaboració del nostre treball ens 

permet: 

Per a evitar el plagi, cada vegada que utilitzes el que ha dit algú o quan 

resumisques o parafraseges informació oposada en llibres, articles o 

pàgines web, has d’indicar-ne sempre la font mitjançant una cita dins del 

text i la seua corresponent referència en l'apartat de bibliografia, que se 

sol col·locar al final del treball. 
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 Reconèixer el treball realitzat per altres autors o autores. 

 Evitar el plagi. 

 Facilitar que qualsevol persona puga localitzar les fonts d'informació citades en el 

treball. 

 Atorgar credibilitat i consistència al nostre treball. 

Existeixen diferents estils de cites: alguns són específics de cada disciplina i uns 

altres s'empren únicament en determinades publicacions científiques.  

En aquest mòdul et descriurem les característiques d’un dels estils principals de 

citacions de l’àmbit científic: l’estil CSE. 

CONCEPTES BÀSICS 

Per a poder elaborar el teu treball, has de tenir clars alguns conceptes bàsics com 

són la cita, la referència bibliogràfica i la diferència entre llistat de referències i bibliografia. 

Per aquest motiu, et recomanem que revises l’apartat  Elaborar cites i referències 

bibliogràfiques de la web de la BUA. A més, des d'aquesta mateixa pàgina pots accedir als 

diferents estils de citació que hi ha disponibles. 

Si vols esbrinar com pots gestionar les teues referències bibliogràfiques, consulta 

l'apartat Gestors de referències bibliogràfiques de la nostra web. 

ESTIL CSE 

El Council of Science Editors (CSE) és el responsable de l’elaboració d’aquest 

manual d’estil per a la publicació i comunicació de qualsevol tipus de contingut científic en 

anglès, el llenguatge internacional de la ciència.  

L’estil CSE s’empra sobretot en les àrees de biologia, medicina i ciències de la 

natura, encara que en els últims anys l’ús d’aquest estil s’ha estès a la resta de les ciències. 

https://biblioteca.ua.es/va/estudia-i-apren/elaboracio-i-gestio-de-cites-bibliografiques/elaborar-cites-i-referencies-bibliografiques.html
https://biblioteca.ua.es/va/estudia-i-apren/elaboracio-i-gestio-de-cites-bibliografiques/elaborar-cites-i-referencies-bibliografiques.html
https://biblioteca.ua.es/va/estudia-i-apren/elaboracio-i-gestio-de-cites-bibliografiques/gestors-de-referencies-bibliografiques.html
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=978-0-226-11649-5%7b020%7d
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Com citar dins del text 

L’estil CSE estableix 3 sistemes per a citar en el text del document:  

 Citació-Seqüència 

 Nom-Any  

 Citació-Nom 

 

 

L’elecció d’un dels tres sistemes dependrà dels requisits del treball, no 

obstant això, el sistema Citació-Seqüència és el més estès en les diferents 

àrees de ciències: física, química, geologia, biologia, medicina… 
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Citació-Seqüència 

 A cada font d’informació emprada en el treball se li assigna un número la primera 

vegada que apareix en el text. Si la mateixa font és citada novament se li assigna el 

mateix número.  

 Al final del treball la llista de referències proporciona la informació completa de 

cada font numerada. Les entrades de la llista de referències són numerades en 

l’ordre en què apareixen en el document.  

 Es col·loca el número de la referència com un superíndex en el punt de citació. 

 

 Si en una mateixa citació s’inclouen diverses referències s’inclouran diversos 

números separats per comes quan són només dos o si no són consecutius. Si són 

més de dos referències consecutives es podran connectar mitjançant un guió.  

EXEMPLE 

En el text: 

The surface groups of activated carbon play an important role in the 

retention at room temperature of polar molecules such as ammonia when 

diluted in air.1 

En la llista de referències: 

1. Bandosz TJ, Petit C. On the reactive adsorption of ammonia on activated 

carbons modified by impregnation with inorganic compounds. J Colloid 

Interface Sci 2009;338(2):329-345. 

EXEMPLE 

Modern scientific nomenclature really began with Linnaeus in botany,1 but 

other disciplines2,3 were not many years behind in developing various 

systems4-7 for nomenclature and symbolization. 
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Nom-Any 

 En aquest sistema es col·loca la citació en la mateixa línia del text, i s’indica entre 

parèntesi el cognom de l’autor o l’autora i l’any de publicació, sense cap puntuació 

entre aquests.  

 Cadascuna de les referències s’ordena alfabèticament en la llista de referències 

final. És un sistema semblant a l’utilitzat en altres estils de citacions com Harvard i 

APA. 

 

Treballs d’un autor o autora publicats en anys diferents 

 Els treballs del mateix autor o autora publicats en diferents anys es distingeixen 

indicant els anys en ordre cronològic després del nom. 

 

Treballs d’un autor o autora publicats en un mateix any 

 Per a citar dos treballs o més publicats pel mateix autor o autora en un mateix any, 

haurem d’afegir un indicador alfabètic a l’any, tant en la citació com en la llista de 

referències. 

 

 

 

EXEMPLE 

The NIH has called for a change in smallpox vaccination policy (Fauci 

2002) that . . . 

EXEMPLE 

Smith’s studies of arbovirus infections (Smith 1970, 1975) have . . . 
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Autors o autores de treballs diferents amb cognoms idèntics 

 Quan els autors o les autores de dos treballs publicats en el mateix any tinguen 

cognoms idèntics s’inclouran les inicials d’aquests en la citació i els separarem 

amb un punt i coma i un espai. 

 

Treballs de dos autors o autores 

 Si un treball té dos autors o autores hem d’incloure els dos noms en la citació 

separats per la conjunció “and” (en valencià “i”). 

 

Treballs de tres autors o autores o més 

 Si el treball té tres autors o autores o més s’ha d’indicar únicament el cognom de la 

primera persona seguit de l’expressió “et al.” i l’any de publicació. 

 

EXEMPLE 

Cold hardiness in cereals (Andrews 1960a, 1960b) is affected by… 

EXEMPLE 

Earlier commentary on animal experimentation (Dawson J 1986; Dawson 

M 1986) showed . . . 

EXEMPLE 

. . . and the most recent work on albuterol administration (Mazan and 

Hoffman 2001) is . . . 
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Obres creades per organitzacions  

 Si una obra ha sigut feta per una corporació, universitat, comitè o una altra 

organització i el document té poques referències, podem incloure el nom complet 

de l’entitat responsable.  

 També és possible crear una forma abreujada per a citar l’organització i evitar 

interrompre el text amb una llarga seqüència de paraules. Podem usar la lletra 

inicial de cada part del nom o una abreviatura fàcilment recognoscible.  

 S’haurà de col·locar l’abreviatura utilitzada entre claudàtors a l’inici de la referència 

en la llista de referències final encara que s’alfabetitzarà sobre la base del nom 

complet. 

Treballs sense una autoria identificable 

 Quan l’autoria d’un treball no pot ser identificada la referència en el text començarà 

amb la primera paraula del títol seguit de punts suspensius. Podran usar-se diverses 

EXEMPLE 

. . . but later studies (Ito et al. 1999) established that . . . 

EXEMPLES 

En el text: 

The landmark report on legalized abortion (Institute of Medicine 1975) 

was . . . 

The landmark report on legalized abortion (IOM 1975) was . . . 

En la llista de referències: 

[IOM] Institute of Medicine (US). 1975. Legalized abortion and the public 

health; report of a study by a committee of the Institute of Medicine. 

Washington (DC): National Academy of Sciences. 



Estil CSE 
 

 

    pág. 10 

paraules quan calga distingir aquest títol d’uns altres que també s’usen com a 

referències. 

 La referència de la llista final començarà pel títol.  

 

Cites de treballs que contenen diverses dates  

 És possible que un treball tinga diverses dates: llibres publicats en diversos volums, 

revistes que abracen diversos anys i documents electrònics.  

 En les citacions del text relatives a publicacions amb un rang de dates s’indicarà el 

primer i l’últim any separats per un guió. 

 

 Les publicacions electròniques poden tenir diverses dates disponibles, només se 

n’inclourà una seguint l’ordre de preferència següent: data de publicació, data de 

copyright, data d’actualització o revisió i data de consulta.  

 

 

EXEMPLE 

En el text:  

Drug dosage recommendations for elderly patients (Handbook . . . 2000) 

depart from . . . 

En la llista de referències: 

Handbook of geriatric drug therapy. 2000. Springhouse: Springhouse. 

EXEMPLE 

 

(Jonson and Becker 1995-1999) 



Estil CSE 
 

 

    pág. 11 

 

Cites de treballs de data desconeguda 

 Quan no siga possible determinar la data de publicació d’un treball s’indicarà entre 

claudàtors que la data és desconeguda. 

 

Adaptacions per a la ubicació de les citacions en el text 

 Si en referir-se al treball d’un autor o autora se n’esmenta el nom, la citació en el 

text pot limitar-se a l’any de publicació. 

 

 Quan diverses citacions coincideixen en el mateix punt s’inclouen en ordre 

cronològic de la primera a l’última separades per punt i coma. Si la data es 

desconeix s’inclouran per ordre alfabètic dels autors o autores. 

 

EXEMPLES 

(Allen c2000) 

(Morris [mod 1999]) 

(Handel et al. [cited 2002]) 

EXEMPLE 

An early Belgian study (Lederer [date unknown]) on nutrition showed . . . 

EXEMPLE 

 

When Chen’s studies (1990, 1994) are examined closely . . . 
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Citació-Nom 

 En aquest sistema la llista de referències final s’ordena per ordre alfabètic d’autor o 

autora i se li assigna un número a cada referència. Aquest número serà el que 

s’emprarà per a citar aquestes referències en el text amb independència de la 

seqüència en què apareguen en el document. 

 

EXEMPLE 

 

. . . and the main contributors (Dawson and Briggs 1974; Dawson and 

Jones 1975; Zymgomoski 1978; Brown 1980) established beyond a doubt 

that . . .  

El funcionament d’aquest sistema és semblant al de Citació-Seqüència 

amb l’única diferència que el número que s’assigna a cada referència no 

depèn del moment en què apareix en el text sinó de la seua ordenació 

alfabètica en la llista de referències final. 

EXEMPLE 

En el text: 

Traumatic life events and posttraumatic stress disorder (PTSD) are 

endemic among American civilians.22 Each year . . . 

En la llista de referències: 

22. Kessler RC, Sonnega A, Bromet E. Hugues M, Nelson CB. Posttraumatic 

stress disorder in the National Comorbidity Survey. Arch Gen Psychiatry. 

1995 Dec;52(12):1048-1060. 
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Com citar les paraules exactes d’una font d’informació 

 El manual d’estil CSE no indica expressament com citar paràgrafs literals extrets 

d’altres documents.  

 De la redacció i els exemples del manual, es dedueix que quan se citen exactament 

les mateixes paraules, aquestes s’han d’incloure entre cometes. A continuació, 

depenent del sistema utilitzat, és necessari afegir el número de la referència o bé el 

nom i any d’aquesta. 

 

Pautas generales para la redacción de las referencias bibliográficas 

 

 

 

 

És la primera citació que esmentem en el nostre treball però no té el 

número 1 sinó el número que té assignat en la llista de referències, en 

aquest cas el número 22. 

EXEMPLES 

Journal and newspapers, also know as serials, are publications “appearing 

or intended to appear indefinitely at regular or stated intervals, generally 

more frequently than annually, each issue of which normally contains 

separate articles or papers” 25 

 

This work posits that “it is reasonable to hypothesize that Homo evolved 

to travel long distances by both walking and running” (Bramble and 

Lieberman 2004). 
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 Cada referència conté normalment els elements obligatoris següents: autoria, títol, 

editorial, lloc i data de publicació. Altres apartats com extensió, autors o autors 

secundaris i localització del document són, generalment, opcionals. 

 S’inclouran els noms dels autors o autores en l’ordre en què apareixen en el 

document, col·locant en primer lloc cognom(s) i a continuació inicial(s) del nom.  

 Si un document té fins a 10 autors o autores s’han d’incloure tots separats per una 

coma i un espai. 

 En un document amb més de 10 autors o autores s’inclouran els deu primers 

seguits de les expressions “et al.” o “and others”. 

 

 La informació que no ha sigut trobada en el document i que ha sigut afegida per 

la persona que fa la referència s’inclourà entre claudàtors.  

 El títol és un component obligatori de totes les referències. Si el títol no apareix, es 

construeix un amb les primeres paraules del document entre claudàtors. Es 

recomana que sempre que siga possible s’incloga entre claudàtors, una traducció a 

l’anglès dels títols d’obres escrits en altres idiomes. 

 

L’estil CSE estableix que totes les referències utilitzades en el treball han 

d’incloure’s en una llista de referències final que pot anomenar-se 

“References”, “Cited References”, “Literature Cited” o “Bibliography”. 

EXEMPLE 

 

Ojeda-Martínez C, Giménez Casalduero F, Bayle-Sempere JT, Barbera 

Cebrián C, Valle C, Sánchez-Lizaso JL, Forcada A, Sánchez-Jerez P, Martín-

Sosa P, Falcón JM, et al. A conceptual framework for the integral 

management of marine protected areas. Ocean Coast Manag. 

2009;52(2):89-101. 
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 Els subtítols es poden incloure després del títol, separats per dos punts i un espai. 

El subtítol comença per minúscula. 

 El lloc de publicació, editorial i data de publicació són obligatoris en algunes 

referències com les dels llibres. Si aquests elements no s’esmenten en el document 

s’indicarà mitjançant les expressions [place unknown], [publisher unknown] i [date 

unknown]. 

 Si apareixen diversos llocs de publicació haurem d’indicar només la primera ciutat 

que es mostra o aquella que apareix més ressaltada. No s’han d’incloure diverses 

ciutats. Si el lloc no és molt conegut, per a evitar confusions pot afegir-se entre 

parèntesis un abreujament de l’estat dels USA, la província de Canadà o el país de 

publicació. 

 

 Si en el document apareixen diverses editorials s’usarà la que s’indique en primer 

lloc o la que aparega més ressaltada mitjançant el tipus de lletra o en negreta. No 

s’ha d’indicar més d’una editorial.  

 Si l’any de publicació no pot ser determinat s’inclourà l’any de copyright precedit 

de la lletra “c”. Si apareixen les dues dates s’indicarà únicament l’any de publicació 

EXEMPLE 

 

Gómez Lavin C, Zapata García R. Psiquiatría, salud mental y trabajo social 

[Psychiatry, mental health and social work]. Pamplona (Spain): Ediciones 

Eunate; c2000. Spanish. 

EXEMPLES 

Mark BS, Incorvaia J, editors. The handbook of infant, child, and 

adolescent psychotherapy. Northvale (NJ): Jason Aronson Inc.; c1995-

1997. 

Drummond MF. Disease management: who needs it and why? York 

(England): University of York, Centre for Health Economics; 1997. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7254/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7254/
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tret que estiguen separats per almenys 3 anys de diferència en aquest cas 

s’indicaran les dues. 

 

 

                 

EXEMPLE 

Karlson RG. Essays on the history of psychology. New York: Modern 

History Press; 1999, c1995. 

Tingueu en compte que haureu d’expressar totes les referències 

bibliogràfiques en l’idioma original d’aquestes. No obstant això, per a ser 

coherents, les paraules utilitzades en la descripció haurien de redactar-se 

en la llengua que utilitzeu en el teu treball acadèmic. 

Exemples de referències en un treball acadèmic escrit en valencià: 

 

Avni Y. Tectonic and physiographic settings of the Levant. En: Enzel Y, Bar-

Yosef O, editors. Quaternary of the Levant: environments, climate change, 

and humans. Cambridge : Cambridge University Press; 2017. p. 3-16. 

 

Patil JV. Millets and sorghum: biology and genetic improvement. 

Chichester (UK): Wiley Blackwell; 2017 [consultat 29 juny 2018]. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119130765. 
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COM REDACTAR LES REFERÈNCIES SEGONS EL TIPUS DE DOCUMENT 

A continuació us explicarem, detalladament i amb alguns exemples, la forma de 

redactar les referències bibliogràfiques de diferents tipus de documents: 

 documents impresos 

 documents en internet 

 

Com fer referències bibliogràfiques de documents impresos 

Llibres impresos 

Sistemes Citació-Seqüència i Citació-Nom 

LLIBRES IMPRESOS 

 

 

 

 

Esquema de la referència 

 

Autor/a  Schott J, Priest J 

Títol Leading antenatal classes: a practical guide 

Edició 2nd ed 

Lloc de publicació: Editorial Boston: Books for Midwives 

Data de publicació 2002 
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Sistema Nom-Any 

LIBROS IMPRESOS 

 

 

 

 

Esquema de la referència 

 

Autor/a  Schott J, Priest J 

Data de publicació 2002 

Títol Leading antenatal classes: a practical guide 

Edició 2nd ed 

Lloc de publicació: Editorial Boston: Books for Midwives 

 

 

 

Així quedaria redactada la referència: 

Schott J, Priest J. Leading antenatal classes: a practical guide. 2nd ed. 

Boston: Books for Midwives; 2002. 
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Autors o autores secundaris 

 Si un treball no té una autoria personal o institucional, però sí que és possible 

identificar la persona que fa les labors d’edició o traducció, aquesta s’inclourà 

obligatòriament en la referència i ocuparà el lloc de l’autor o l’autora, i caldrà 

especificar la seua feina després del nom. 

 

Capítols de llibres impresos 

 

Així quedaria redactada la referència: 

Schott J, Priest J. 2002. Leading antenatal classes: a practical guide. 2nd 

ed. Boston: Books for Midwives. 

La localització de la data de publicació és la diferència fonamental entre 

aquests 3 sistemes.  

Generalment, per a redactar les referències segons el sistema Nom-Any 

simplement s’haurà de col·locar la data a continuació de l’autor o autora.  

Per a estalviar espai, en la resta de referències només s’inclouran 

exemples dels sistemes Citació-Seqüència i Citació-Nom. 

EXEMPLE 

Diener HC, Wilkinson M, editors. Drug-induced headache. New York: 

Springer-Verlag; c1988. 
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CAPÍTOLS DE LLIBRES IMPRESOS 

 

 

 

 

Esquema de la referència 

 

Autor/a de la contribució Anderson RJ, Schrier RW 

Títol de la contribució Acute renal failure 

In/En In 

Autor/a de l’obra Braunwald E, Isselbacher KJ, Petersdorf RG, editors 

Títol de l’obra Harrison's principles in internal medicine 

Edició 15th ed 

Lloc de publicació: Editorial New York: McGraw-Hill 

Data de publicació c2001 

Localització de la contribució p. 1149-1155 
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Articles de revistes impreses 

 En l’estil CSE els títols de les revistes apareixen abreujats tret que el títol tinga una 

sola paraula. 

 S’ometen els articles, les conjuncions i les preposicions i es col·loca la inicial de les 

paraules abreujades en majúscula. 

 La font d’informació recomanada per a la consulta de títols de revistes és el catàleg 

de la NLM que conté una llista actualitzada de títols de revistes indexades per a 

MEDLINE. També podem consultar la base de dades de l’ISSN.  

ARTICLES DE REVISTES IMPRESES 

 

 

Esquema de la referència 

 

Autor/a  Sánchez-Adsuar MS, Pastor-Blas MM, Torregrosa-Maciá R, 

Martín-Martínez JM 

Títol de l’article Relevance of polyurethane configuration on adhesion properties 

Títol de la revista Int J Adhes Adhes 

Data 1994 

Així quedaria redactada la referència: 

Anderson RJ, Schrier RW. Acute renal failure. In: Braunwald E, Isselbacher 

KJ, Petersdorf RG, editors. Harrison’s principles in internal medicine. 15th 

ed. New York: McGraw-Hill; c2001. p. 1149-1155. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=ISSN&materia=&acceso=
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=ISSN&materia=&acceso=
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Volum(número) 14(3) 

Localització 193-200 

 

Com fer referències bibliogràfiques de documents en internet 

 Les referències dels documents accessibles a través de internet segueixen, en 

general, els mateixos esquemes dels documents impresos. No obstant això, cal 

afegir algunes dades que ens revelen el caràcter digital d’aquests recursos 

d’informació i que ens ajuden a localitzar-los: 

 Afegir les dates d’actualització i consulta del recurs d’informació. Incloure una 

nota amb la URL d’accés al document. 

Llibres en internet 

LLIBRES EN INTERNET 

 

 

 

Esquema de la referència 

 

Així quedaria redactada la referència: 

Sánchez-Adsuar MS, Pastor-Blas MM, Torregrosa-Maciá R, Martín-

Martínez JM. Relevance of polyurethane configuration on adhesion 

properties. Int J Adhes Adhes. 1994;14(3):193-200. 
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Autor/a  Güler O 

Títol del llibre  Foundations of optimization 

Edició  

Lloc de publicació: Editorial New York: Springer 

Data de publicació c2010 

[Data d’actualització; Data de 

consulta] 

[accessed 2018 Jun 16] 

URL https://doi.org/10.1007/978-0-387-68407-9  

 

 

Capítols de llibres en internet 

CAPÍTOLS DE LLIBRES EN INTERNET 

 

 

 

Esquema de la referència 

 

Així quedaria redactada la referència: 

Güler O. Foundations of optimization. New York: Springer; c2010 

[accessed 2018 Jun 16]. https://doi.org/10.1007/978-0-387-68407-9. 

https://doi.org/10.1007/978-0-387-68407-9
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Autor/a de la contribució Connes A 

Títol de la contribució Geometry and the quantum 

In/En In 

Autor/a de l’obra Kouneiher J, editor 

Títol de l’obra Foundations of mathematics and physics one century after 

Hilbert 

Edició  

Lloc de publicació: Editorial Cham (Switzerland): Springer 

Data de publicació 2018 

[Data d’actualització; Data de 

consulta] 

[accessed 2018 Jun 28] 

Localització de la contribució p. 159-196 

URL https://doi.org/10.1007/978-3-319-64813-2_7    

 

                    

Articles de revistes en internet 

 

 

Així quedaria redactada la referència: 

Connes A. Geometry and the quantum. In: Kouneiher J, editor. 

Foundations of mathematics and physics one century after Hilbert. Cham 

(Switzerland): Springer; 2018 [accessed 2018 Jun 28]. p. 159-196. 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-64813-2_7 . 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-64813-2_7
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ARTICLES DE REVISTES EN INTERNET 

 

 

 

Esquema de la referència 

 

Autor/a de l’article Bonet A 

Títol de l’article Secondary succession of semi-arid Mediterranean old-

fields in south-eastern Spain: insights for conservation and 

restoration of degraded lands 

Títol de la revista J Arid Environ 

Data de publicació 2004 

[Data d’actualització; Data de 

consulta] 

[accessed 2018 Jun 29] 

Volum(número) 56(2) 

Localització 213-233 

URL https://doi.org/10.1016/S0140-1963(03)00048-X  

 

Així quedaria redactada la referència: 

Bonet A. Secondary succession of semi-arid Mediterranean old-fields in 

south-eastern Spain: insights for conservation and restoration of degraded 

lands. J Arid Environ. 2004 [accessed 2018 Jun 29];56(2):213-233. 

https://doi.org/10.1016/S0140-1963(03)00048-X. 

https://doi.org/10.1016/S0140-1963(03)00048-X
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Llocs web 

LLOCS WEB 

 

Esquema de la referència 
 

Autor/a   

Títol de la web APSnet 

Edició  

Lloc de publicació: Editorial St Paul (MN): American Phytopathological Society 

Data de publicació c2019 

[Data d’actualització; Data de 

consulta] 

[accesed 2019 Feb 1] 

URL http://www.apsnet.org/  

 

 

COM FER LA LLISTA DE REFERÈNCIES FINAL 

Així quedaria redactada la referència: 

APSnet. St Paul (MN): American Phytopathological Society; c2019 [accesed 

2019 Feb 1]. http://www.apsnet.org/. 

L’ordenació de les referències bibliogràfiques en la llista final dependrà 

del sistema emprat: 

http://www.apsnet.org/
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Citació-Seqüència 

 En el sistema Citació-Seqüència s’inclouen i numeren les referències en l’ordre en 

què apareixen en el text. 

Citació-Nom 

 En el sistema Citació-Nom es col·loquen les referències per ordre alfabètic d’autor 

o autora i es numeren les referències en el mateix ordre. Aquests números seran els 

que s’empraran en les citacions del text. 

Nom-Any 

 En el sistema Nom-Any les referències s’ordenen per ordre alfabètic d’autor o 

autora. Tant en aquest sistema com en el de Citació-Nom, la seqüència 

alfabètica es determina pel primer cognom de l’autor o autora i a continuació, si 

és necessari, per la seqüència alfabètica de les inicials del nom del primer autor 

o autora i les lletres per les quals comença el cognom següent. 

 Les partícules “de”, “la”, “van” i “von” es consideren part del cognom. 

 Quan una institució aparega com a autora se ometrà l’article “the” en el nom. 

 Quan una part d’una organització apareix com a autora s’indicaran les parts de 

l’organització en ordre jeràrquic descendent separades per comes. 

 Si un document no té una autoria definida ordenarem la referència pel títol, 

parant l’atenció que no s’han de tenir en compte “a”, “an” i “the” situats al 

principi del títol per a la seua ordenació. Si el títol comença per un número 

s’ordenarà com si aquest estiguera escrit.  

 

 

EXEMPLE 

University of North Carolina, School of Dentistry, Department of Dental 

Ecology. 
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 Quan una mateixa persona és responsable de diversos documents aquests 

s’ordenaran per títol en el sistema Citació-Nom i per any en ordre ascendent amb el 

sistema Nom-Any. 

 

 En tots dos sistemes, si hi ha diverses referències amb la mateixa autoria, sola o 

compartida, cal col·locar els documents escrits per un sol autor o autora abans 

dels escrits en col·laboració, sense tenir-ne en compte el títol. 

 Els documents fets en col·laboració, però amb un mateix autor o autora 

principal, s’ordenen alfabèticament pel cognom de la segona persona, sense 

tenir en compte el nombre dels autors o les autores. 

 

 

 

 

EXEMPLE 

“10 rules for healthy living” se ordenará como si estuviera escrito “Ten 

rules for healthy living”. 

EXEMPLE 

Citació-Nom 

6. Smith A. New approaches to staining. New York: Putman; 1995. 

7. Smith A. Three new approaches. New York: Lippincott; 1990. 

Nom-Any 

Smith A. 1990. Three new approaches. New York: Lippincott. 

Smith A. 1995. New approaches to staining. New York: Putman. 
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 Quan l’autora és una institució s’han de col·locar juntes totes les referències 

escrites per aquesta. Es col·loquen en primer lloc les obres escrites només per la 

institució, a continuació aquelles escrites en col·laboració amb una altra 

organització, després les escrites per alguna secció de la institució i finalment les 

fetes per una secció en col·laboració amb una altra organització. Per a separar dues 

institucions s’utilitza el punt i coma (;) mentre que les parts de la mateixa 

organització se separen mitjançant una coma (,). 

 

 

EXEMPLE 

Internacional Union of Pure and Applied Chemistry. 

International Union of Pure and Applied Chemistry; International Union of 

Biochemistry. 

International Union of Pure and Applied Chemistry, Commission on the 

Nomenclature of Organic Chemistry. 

International Union of Pure and Applied Chemistry, Macromolecular 

Division; International Union of Biochemistry. 

EXEMPLE 

Citació-Nom 

5. Smith A. History repeats itself. 

6. Smith A. New approaches to staining. 

7. Smith A, Jones B. Downs syndrome. 

8. Smith A, Jones B, Carson C. Alzheimer disease. 

9. Smith A, Martin G. Cutting corners. 
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PER A FINALITZAR  

 En aquesta unitat us hem descrit les característiques d’un dels estils de citació 

principals de l’àmbit de la biologia, la medicina i les ciències de la naturalesa: l’estil CSE. 

Heu après a: 

 citar dins del text 

 fer la llista de referències final 

 redactar les referències bibliogràfiques de diferents tipus de documents  

 

 

Si voleu conèixer més en profunditat l’estil CSE us recomanem que 

consulteu la guia completa que ha fer la BUA i la bibliografia següent: 

Council of Science Editors, Style Manual Committe. Scientific style and 

format: the CSE manual for authors, editors, and publishers. 8th ed. 

Chicago (IL): The Council; 2014. 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/42392/1/Estilo_CSE_Doctorado_2014.pdf

